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Höstnummer 2022
2022-10-15

Kamrater samlade under föreningens kamratträff 2022. Bilden tagen
”dag två” vid besöket på Wången och med Oviksfjällen i bakgrunden.
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Styrelseordföranden har ordet
Kamrater!
Enligt tidigare årsmötesbeslut skulle årsmötet 2022 tillsammans med
föreningens 25-årsjubileum genomföras i Östersundsområdet. Den tillsatta
arbetsgruppen löste den uppgiften på ett utomordentligt sätt! Vi tackar
arbetsgruppen för det lyckade arrangemanget. Se vidare den särskilda
artikeln i detta KamraTnytt.
Årsmötet i Östersund samlade 49 deltagare. Vid årsmötet omvaldes
Torgny Henryson som föreningsordförande och PG Persson omvaldes som
styrelseordförande.
Val av styrelseledamöter på två år gjordes för Carl Hallenborg, Karl
Jönsson och Kaj Sandström (samtliga omval). Christer Lagert omvaldes på
två år till styrelsesuppleant.

Foto: Christer Lagert

Övriga i styrelsen sitter kvar enligt tidigare årsmötesbeslut. Lasse Öberg lämnade den styrelsepost som
tillfälligt var över ram.
Vid det konstituerande sammanträdet omvaldes Leif Küller till vice ordförande, till sekreterare omvaldes
Carl Hallenborg och till kassör omvaldes Karl Jönsson. Övriga ledamöter i styrelsen är Kurt Hauptmann,
Kaj Sandström, Niklas Jörnsby, Jan Nyström och Fredrik Finér. Suppleanter i styrelsen är Christer Lagert
och Ivar Fredriksson.
Till ordinarie revisorer valdes Sören Lindby (omval) och Claes-Göran Paulsen (nyval). Till revisorssuppleanter valdes Håkan Schweitz (omval) och Magnus Qvist (nyval). Bo Andersson lämnade posten
som ordinarie revisor. Till valberedning omvaldes Jan-Erik Lövgren (sammankallande), Jan Sandin och
Jan Lindgren.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att revidera stadgarna bland annat med avseende på var vår kamratförening har sitt säte. Årsmötets uppfattning var att ändra detta från orten Stockholm till orten Halmstad.
PG Persson och Leif Küller bereder detta inför kommande årsmöte.
Årsmötet 2023 planeras för att genomföras vid Amf 1. Se vidare den information som finns i detta
nummer av KamraTnytt. Slutliga bestämmelser etc kommer att ingå i KamraTnytt vårnummer 2023.
Vår överenskommelse med FMTS, som är vårt värdförband, är under revidering. Detta beror på ändrade
styrningar från Försvarsmakten. Niklas Jörnsby, Karl Jönsson, Leif Küller och PG Persson utgör arbetsgrupp för denna revidering.
Vårt sjunkande medlemsantal och den ökade åldern på medlemmarna är ett bekymmer. I syfte att öka
intresset för vår kamratförening bland yngre och medelålders planeras en rekryteringsdrive i Halmstad
tillsammans med FMTS och Lv 6. För vår kamratförening deltager Fredrik Finér i detta arbete.
För några år sedan blev det uppenbart att ge resestipendier tillsammans med Försvarsindustrin inte ansågs
lämpligt av HKV. Vår kamratförening ändrade därvid stipendieformen för Bäste studerande (motsv) till
att omfatta en gåva (för närvarande = kniv) och ett erbjudande om att fritt få deltaga i ett av våra
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årsmötesarrangemang. Intresset för det sistnämnda har varit svagt och har tagit mer energi än det resultat
vi förväntades få på nya och unga medlemmar. Styrelsen har därför beslutat att endast den personliga
gåvan skall ges till Bäste studerande (specialist-officersprogrammet med teknisk inriktning). Samtliga
som examineras från programmet ges, som tidigare, möjlighet till 2 års fritt medlemskap i KamraToff.
Torgny Henryson har lovat att åta sig att arrangera ett ”Mälardalsmöte” i början/mitten av februari nästa
år. Det är preliminärt planerat till 2023-02-15 klockan 15.00 till cirka 17.00. Platsen är Stockholm och
närmare bestämt på Tre Vapen. Det blir som vanligt aktuella föredrag och en enklare kamratmiddag
därpå. Ytterligare information om detta kommer att läggas upp på hemsidan samt planeras ett regionalt
utskick per mail. Var uppmärksam på kommande information när tiden närmar sig februari!
Glöm inte att betala Din medlemsavgift på 125 kronor till plusgiro 618 45 79-8 eller så kan du givetvis
Swisha den till 123 666 23 81.
Detta skriver jag redan i slutet av september och det känns som att det borde vara ett längre tag till att det
är dags för julefriden, men tiden går som vanligt snabbt! Det är därför redan nu dags att tillönska Er alla
en fröjdefull och GOD JUL samt ett riktigt GOTT NYTT ÅR!
.
Per Gunnar Persson
Styrelseordförande

FMTS på Våreld
Text och foto: Christian Lövgren

I en vacker ljusgrön bokskog på Ravlunda skjutfält har delar av det brigadtekniska kompaniet
grupperat under övningen Våreld 22. De består mest av värnpliktiga men här finns även anställda
soldater. För de värnpliktiga är övningen deras slutövning och för de anställda soldaterna är
övningen ett kunskapsprov.
– Det är helt klart nyttigt att öva, konstaterar bataljonsförvaltare Peter Lilja. Både för värnpliktiga och för
de anställda. Under den tidigare kompaniövningen kändes det som att vi startade från ruta ett. Nu tycker
jag att de behärskar det de ska kunna. Det kan vara jobbigt att vara i fält, men stegringen de gjort är stor.
I stabsexpeditionen sitter Isabelle Gustafsson och Olivia Mannevik. De gillar att vara på övning.
– Jag hade bara lite koll på vad min tjänst innebar, det var lite luddigt. Men vi har lärt oss på övningarna,
berättar Isabelle Gustafsson.
– På Stexet kan tempot växla från väldigt lugnt till kaos, på kort tid. Det är inte likt något annat jag sysslat
med, men det är upplevelserikt och kul, tycker Olivia Mannevik.
– De kallar oss för sambandsjägare, och så stödjer vi kompaniledningen, sammanfattar de sin tjänst.
Nya platser
Grupperingsplatsen på Ravlunda är ingen plats som använts tidigare.
– Det är bra med ett nytt ställe, säger Peter Lilja. Det blir samma förutsättningar för både soldater och
befäl. De anställda från FMTS kommer från Halmstad, Skövde och Boden. Vi från Halmstad kan till
exempel Nyårsåsen utan och innan, vet vad som funkar där och har redan en plan redan innan vi kommer
dit. Nu har övningsledningen jobbat med att det ska bli nya grupperingsplatser och det ger mycket.

KamraToff
Kamratföreningen försvarets tekniska officerare

Datum

2022-10-15

Sid 4 (20)

En bit från grupperingsplatsen står Tim Johansson och Lukas Fagerlind och gräver värn. De tillhör
repplutonen och är hjulfordonsmekaniker.
– Det har varit lite för lite skruva och lite för mycket strid under värnplikten. Det är väl kul att skjuta
också, men att skruva är bättre, tycker Tim Johansson.
– Fast vi har haft en väldigt bra värnplikt, lägger Lukas till. Vi är en jättebra grupp som har kul ihop. När
vi besökt andra förband tycker jag att maten och logementen på FMTS är bäst.
I en container sitter Albin Gustafsson. Han är gruppchef för
reservmaterielgruppen.
– Här tar vi emot beställningar och levererar reservdelar till
brigaden, berättar han. Vi har en annan container med olika
satser. När vi inte har de reservdelar som efterfrågas,
beställer vi från bakre hänvisning. Den kan variera
beroende på var vi befinner oss, förklarar Albin som trivts
väldigt bra under värnplikten.
De värnpliktiga utbildar FMTS åt armén. Tillsammans med
T 2 utbildas en halv Brigadunderhållsbataljon. Nästa värnpliktskull kommer bli andra halvan av
bataljonen och under Försvarsmaktsövning Aurora 23 nästa år, kommer hela bataljonen sättas samman
och de två kullarna samövas.
– Det kommer såklart bli ännu mer intressant, säger bataljonsförvaltare Peter Lilja.

Anders von Sydow tog över befälet av FMTS
Text och foto: Christian Lövgren

Idag, den första juni, bytte Försvarsmaktens tekniska skola chef. Vid en ceremoni, under ledning
av stridskraftschef logistik, Michael Nilsson, tog överste Anders von Sydow över befälet av FMTS
från överste Annelie Vesterholm.
Innan chefsbytesceremonin genomfördes hade redan en annan ceremoni ägt rum. Precis som alla tidigare
förbandschefer på Flottiljområdet, planterade avgående förbandschef Annelie Vesterholm ett träd i
Överstelunden. Annelie valde att plantera ett tulpanträd. Tulpanträdet naturliga utbredningsområde finns i
östra USA och kan där bli uppemot 60 meter högt. Namnet har trädet fått efter sina blommor som liknar
tulpaner. Men det kan dröja många år innan trädet blommar.
Vid chefsbytesceremonin höll Annelie Vesterholm ett tal, där hon menade
att chef för FMTS är det bästa jobb som går att ha. Hon tackade FMTS
personal för det bemötande hon fick som ny chef och det fina stöd hon känt
hela vägen sedan dess. Det har hänt väldigt mycket under hennes fyra år
som chef, dels inom FMTS, dels i Försvarsmakten men även globalt med
en pandemi och ett försämrat omvärldsläge som nu åter lett till krig i
Europa.
Därefter höll stridskraftschef logistik, Michael Nilsson ett tal till Annelie
Vesterholm, där han berömde henne som ett utomordentligt föredöme som
förbandschef och önskade lycka till i insatsstaben som ny chef J4.
– Låt genomföra chefsöverlämning, kommenderade sedan Michael Nilsson och fanförarna marscherade
fram och överlämnade FMTS fana till Annelie Vesterholm som i sin tur gav den till Anders von Sydow.
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I sitt första tal som C FMTS mindes Anders von Sydow tillbaka till 1986, då
han på samma fotbollsplan som han nu tar över som chef för FMTS, påbörjade
sin resa som officer. Då gick filmen ”top gun” för fulla biografer och nu visas
en ny ”top gun” på biograferna.
Logistikchef Michael Nilsson avslutade ceremonin med att gratulera Anders
von Sydow till hans nya befattning.
– Vårda förtroendet väl och ta hand om ditt förband och dina medarbete, var
generalens råd, innan ceremonin avslutades.
Öv Anders von Sydow

Utryckning från bästa förbandet (FMTS)
Text: Åsa Eriksson. Foto: Christian Lövgren

Fredagen den 17 juni 2022 - en efterlängtad dag för våra värnpliktiga rekryter. Nu är den här, dagen för
utryck eller MUCK för den som vill. En sommardag i juni, lagom varmt, stolta anhöriga och befäl och en
drös av blandade känslor hos de värnpliktiga. Stolta, nervösa, pirriga, glada och ledsna på samma gång.
Avslutningsceremonin genomfördes på FMTS fotbollsplan under pompa och ståt, traditionsenlig fanvakt,
högtidliga tal och pampiga musikinslag av en oktett ur Flygvapnets musikkår. På hedersplats under
ceremonin fanns även pokalen som FMTS tidigare i år fick ta emot då förbandets utsågs till ”Bästa
förband 2022” av Pliktrådet.
Grundutbildningsbataljonens chef, överstelöjtnant Caroline Norenborg, citerade August Strindberg i sitt
tal till rekryterna. – Plikten är angenäm först när den är gjord, inledde Norenborg, och fortsatte: Men jag
tror och vet att flertalet av er är här, inte bara av plikt utan för att ni ville det. Ni visste att det skulle vara
en bra erfarenhet men även att ni kände att ni ville bidra med er själva till Försvarsmakten. Oavsett vilja
eller inte så ber jag er att reflektera över vad har gjort i elva månader. Vad bär ni med er?
– Alla människor som jag har träffat! Jag har blivit mer klok och jag har vågar utmana mig själv. Under
värnplikten har jag gjort saker som jag aldrig hade gjort annars, berättar Thea Glivö, som utbildats till
stabsassistent på Stab- och trosspluton.
Rekryterna ryckte in i juli 2021 och har genomfört sin militära grundutbildning under elva månader.
FMTS har utbildat åt Arméns brigadunderhållsbataljon som Göta trängregemente, T 2, i Skövde är
sammanhållande för. Sambandssoldater, stabsassistenter, logistiksoldater, närskyddssoldater och
mekaniker är de befattningar som funnits med i årets utbildningsomgång.
Benjamin Andersson, har utbildats till närskyddssoldat och han är nöjd med året. – Värnplikten har varit
mycket bra, annorlunda från allt annat man har gjort innan. Jag har vuxit som person och lärt mig att man
orkar mycket mer än man tror.
Varje utbildningsomgång utses årets bästa rekryt och bästa kamrat och dessa hedrades särskilt under
ceremonin. Bästa rekryt utses av befälen och i år gick den till Harald Jensen. Bästa kamrat utses av
rekryterna själva och i år tilldelades Julia Bäckström den utmärkelsen.
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KamraToff överlämnade, via vår medlem Carl Hallenborg, en gåva till omgångens Bästa rekryt Harald
Jensen. Gåvan bestod av en liten verktygssats från Bahco. Bästa rekryt väljs ut av befälen och premieras
av Flottiljområdets kamrat och veteranförening.
Motiveringen för bäste rekryt GU 21/22: Jensen är ett
föredöme för sina kamrater på flera olika plan. Får
han en uppgift så blir den genomförd med ett gott
resultat. Han arbetar förebyggande, problemlösande
och ligger ofta steget före. Jensen klarar stressiga
situationer och har en vilja att aldrig, aldrig ge upp.
Han har skapat förtroende och respekt både bland
sina kamrater och hos sina befäl. Jensen är följsam,
ger positiv rapportering och är ett stort stöd för
gruppchefen.
Samtliga rekryter blev godkända på den militära
Carl Hallenborg överlämnar föreningsgåvan.
grundutbildningen och kan därmed krigsplaceras
och bidra till att försvara Sverige. – I det omvärldsläge vi befinner oss är det viktigt att Försvarsmakten
utgör en tröskeleffekt vars yttersta uppgift är att bevara landets frihet och skydda vår rätt att själva välja
hur vi vill leva. För att skapa denna tröskeleffekt är Försvarsmaktens krigsförband centrala och det är i
dessa nu utbildats för att nu kunna krigsplaceras, sade förbands-chefen, överste Anders von Sydow i sitt
tal till rekryterna.
Bataljonchef Norenborg tackade både rekryter och
egen personal i sitt tal. – Från oss alla oss på
bataljonen och i synnerhet kompaniet vill vi tacka
er för de ni har varit, lika men ändå olika och
berikat vår arbetsvardag under er värnplikt. Och
jag vill också passa på och tacka alla er som varit
involverad i utbildningen av GU 21/22 och som
varit med och format dem. Er insats har varit
ovärderlig och bidragit till att de värnpliktiga
tycker att FMTS är Sveriges bästa förband!
Förbandschefen, överste Anders von Sydow,
Caroline Norenborg och Anders von Sydow
passade på att tacka de anhöriga. – Tack för lånet
av era ungdomar, vi återlämnar dem nu, Hela och rena, om än utvecklade och uppdaterade med senaste
programvaran!
Avslutningsvis önskar vi alla rekryter ett stort lycka till i framtiden!
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Rapport från årets kamrat- och årsmöte i Östersund
Text: Jan Nyström Bilder: Christer Lagert och L-G Jönsson

2022-års kamratmöte genomfördes under tre dagar i maj. Föreningen firar 25 år-jubileum och
mötet genomfördes därför i Östersund där föreningen bildades 1997.
Första dagen med bl.a. samling, årsmöte och försvarsinformation
Samling och årsmöte
Kamratmötet började 10/5 med en samling i ”toto-hallen” på Östersunds travbana. Namnbrickor delades
ut efterhand som deltagarna anlände. Var och en fick också dra två lotter utan att få veta vad vinsten var.
Stämningen var god och utifrån sorlet kunde man konstatera att mötet med andra kamrater var mycket
uppskattat och efterlängtat. Slutligen hade 49
kamrater bänkat sig och föreställningen kunde
börja med att Lasse Öberg hälsade välkommen
till Jämtland genom att bl.a. visa en kort film om
det fagra landskapet ackompanjerad av
Jämtlandssången.Visum för Republiken
Jämtland delades ut. Därefter var det
föreningsordföranden Torgny Henryson som
hälsade alla kamrater välkomna med ett kort
inledningstal. Första punkten på programmet var sedan kamratföreningens årsmöte och PG Persson tog
tag i klubban. Protokoll från årsmötet finns att läsa på vår hemsida.
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Återblick - Kamratföreningen 25 år
Jan Sandin och Harry Johansson hade förberett en genomgång med anledning av jubileet. De gjorde en
tillbakablick på föreningen, dess uppstart och verksamhet. De backade till 1977 då Tygförvaltningsskolan
bytte namn till Armens tekniska skola och 1984 flyttades
teknikerutbildningen vid Stabs- och Sb skolan över till ATS och när
teknikerutbildningen vid LvOHS/TS 1994 flyttades över till ATS
var hela den centrala tekniska utbildningen samlad till ATS i
Östersund.
Det fanns en vilja att starta en kamratförening för att ta tillvara på
tekniska officerares intressen och man såg behovet av information
till alla övriga tekniska officerare ute i landet. Gustaf Ancarkrona
insåg också detta. Efter att en mindre grupp upprättat ett förslag till stadgar, genomfördes det första
konstituerade mötet tisdagen den 16
september 1997. Mötet genomfördes i
samband med en teknikerkonferens vid
ATS och närmare 100 personer deltog.
Den första styrelsen bestod av Gustaf
Ancarkrona, Harry Johansson, Sven
Bertilsson, Ingemar Wahlberg, P-A
Öhman, Kurt Haubtman, Leo
Kristensson, Bo Lagerfalk och Kaj
Sandström.
Redan från start började föreningen ge ut
nyhetsbladet KamraTnytt och Harry
poängterade vikten av att ge ut informa(Foto: Mats Falkdalen)
tion för att hålla samman kamraterna
i hela landet. Kamratföreningen har varit viktig då den bibehållit sammanhållning och kamraternas
gemenskap även när ATS lades ner och utbildningen flyttades över till FMTS i Halmstad.
I regleringsbrevet till FMTS ålades den nya skolan att föra ATS traditioner vidare. Stödet att föra
traditioner vidare lämnas också genom SFHM (hanteras av kulturdepartementet) och SMHA som idag har
27 militärhistoriska museer i landet. Ett av dessa är Teknikland i Östersund, där bl.a. ATS traditioner
vårdas och som vår förening stödjer. Vi har även ett gäng entusiastiska tekniker vid f.d. S 1 som jobbat
med att bevara arv av traditioner och föremål vilket gav ursprunget till ”Teleseum”. Likaså har tekniker
tagit undan och förvarat ett exemplar av stridsfordon som används vid P 4, vilket gjort det möjligt att
skapa ”Sveriges försvars fordonsmuseum” i Strängnäs. Tack vare Harry Johansson finns även två små
rum avdelat vid FMTS förbandsmuseum i Halmstad för att belysa den tekniska utbildningen och historia.
Harry pekade på utdelningen av stipendier som varit en viktig verksamhet i kamratföreningen. Han
betonade att det även i fortsättningen är viktigt att jobba med rekryteringen till föreningen för
medlemskurvorna pekar nedåt. Tyngdpunkten i föreningens ålderskurva ligger på 76-80 år. Om
föreningen ska finnas kvar måste rekryteringen förbättras och han pekade på FMTS som måste ges ett
stort ansvar i detta.
För sammanhållningen i kamratföreningen har kamratträffarna en stor betydelse. Jan pekade på vårt
fantastiska bildarkiv med trevliga minnen från 24 träffar under föreningens 25-åriga verksamhet.
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Lotterivinst
Eftersom möteslokalen var toto-hallen på Östersundstravet var det
naturligt att vinsten var en resa i sulky efter travhäst. Efter dragning
utföll vinsten på lott nr: 70. Eftersom ingen hade det numret drogs en
ny vinnare och det blev Jan Ågren som fick utrustas och uppleva
travkuskens närkontakt med hästkrafterna runt travbanan. Det var
något i hästväg och Jan har nog inte återhämtat sig riktigt ännu…
FMV-Information
En punkt under tisdagskvällen var information från FMV. Den genomfördes av Ingvar Utterström,
tidigare mj teknisk officer L/S vid bl.a. ATS och LedR, numera chef för enheten ”Hjulfordon, Hv och
CBRN” vid FMV lokalkontor i Östersund. Ingvar började med övergripande information om FMV. De
har idag 1900 medarbetare på 17 platser Sverige. Just nu pågår ca 600 projekt. Ca 100 nya projekt
påbörjas och lika många slutförs årligen. Omsättningen är ca 17 miljarder Skr/år.
Ingvar visade den klassiska organisationsöversikten för FMV. FMV/Östersund består idag av 68 personer
och sorterar med huvuddel under verksamhetsområde Logistik men även med delar under vshO
Armémateriel. Statens satsning på Försvarsmakten märks nu tydligt inte minst på
anskaffningsverksamheten mot FMV/Östersund som ökar betydligt. –”Vi måste nu rekrytera och bli fler
medarbetare för att klara uppgifterna. Det innebär även att vi kommer att flytta vår verksamhet till större
lokaler vid f.d. F4-området på Frösön”, säger Ingvar.
Ingvar visare en kavalkad över
olika hjulfordonstyper som
enheten hjulfordon är ansvarig
för att anskaffa. Här nämndes
bl.a. pågående anskaffning från
MAN av FM-anpassade fordon.
(RMMV = Rheinmetall MAN
Military Vehicles)
Det pågår även anskaffning av
tyngre lastbilar för t.ex.
stridsfordonstransporter, bärare av laster inom det nya luftförsvarssystemet ”Patriot”, snöröjningsfordon,
fordon inom logistikfunktionen och andra funktioner som nu får ta del av den stora ekonomiska
satsningen på försvaret. Även standardfordon t.ex. lätta multifunktionsfordon för trupptransport, logistik,
ledning m.m. är under anskaffning.
En materieltyp som också upphandlas vid
FMV/Östersund är drönare. Det är en farkost
som får allt fler användningsområden inom FM.
De som är aktuella för tillfället är avsedda för
bevakning och observation av intressanta
områden och ska anskaffas till uttalade behov vid
hemvärnsförband.
Med den satsning som sker på FM ser Ingvar
mycket positivt på kommande verksamhet för FMV/Östersund
Föreningsordföranden tackade Ingvar för en mycket informativ genomgång och överlämnade en bok som
tack.
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Försvarsmaktsinformation
Övlt Mikael Wassdahl, som är chef för Fältjägargruppen (C FJG), hade fått uppgift att orientera om
pågående verksamhet i försvarsmakten. Han lade givetvis tyngdpunkten på det som händer i Nedre
Norrland och Östersund.
Han beskrev övergripande
aktuella uppgifter för
Fältjägargruppen men kom
snabbt in på vad
försvarsbeslutet för 2021 2025 innebär. Det kommer
ju att ske en förstärkning av
krigsorganisationen
samtidigt som det görs en
påtaglig materielanskaffning
inom Försvarsmakten.
Grundorganisationen utökas,
och för regionen i Nedre Norrland innebär det att Västernorrlands
regemente (I 21) i Sollefteå återuppstår med ett
utbildningsdetachement i Östersund. Målbilden är att från 2027 utbilda
ett skyttekompani per år i Östersund och från 2030 utbilda 2 skyttekompanier per år i Sollefteå. Möjlighet ska också finnas att öka
plattformarnas kapacitet till omsättning av var sin infanteri- eller
skyttebrigad under 2030 talet. Mikael beskrev organisation och
innehåll i de skyttebataljoner som kommer att utbildas.
I Östersund kommer ett helt nytt regementsområde att byggas. Mikael beskrev de analyser och
avvägningar man gjort när man nu beslutat att lägga det nya utbildningsregementet i Torråsen.
Byggnationer kommer att pågå under flera år med start 2023.Försvarsberedningen pekar på att regionen
är viktig. Inte minst när det gäller stöd från tredje part (läs NATO). Det finns också goda förutsättningar
inom regionen. Därför bedömer man att även Grytans skjutfält kommer att behövas för framtida övningar,
främst utbildningsstöd till militära förband från övriga delar av Sverige samt från tredje part.
Försvarssatsningen kommer givetvis även påverka verksamhet som berör flygkapacitet, logistikkapacitet
och civilförsvarskapacitet. Det är m.a.o. mycket att se fram emot.
Mikael avslutade med att bl.a. visa på den
materiella förnyelsen som kommer att ske inom
hemvärnsförbanden med nya eldhandvapen,
nytt sambandssystem, nya fordon, ny
stridsuniform m.m. Han var
mycket positiv till framtiden
inte minst på grund av att det
just nu är många som
ansöker till utbildning.Samtidigt finns utmaningar att
bibehålla-, vidareutbilda-,
och nyrekrytera personal i en
organisation som är under
snabb expansion och förändring. Torgny tackade för en mycket bra genomgång och överlämnade en
bokgåva som Mikael mottog med stor uppskattning.
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Andra dagen ägnades bl.a. åt lokal historia, kultur och studiebesök
Buss avgick tidigt från hotellet. Passerade förbi området där Arméns tekniska skola tidigare legat. Tyvärr
var ett besök inte möjligt då säkerhetskraven både vid blåljusmyndigheten (polisen) och
Försäkringskassan inte tillåter några studiebesök. I lokalerna fins även en yrkesskola, en Scania verkstad,
och en mängd mindre företag etablerade. Bussen satte kosan mot Wången.
Konventionen i Bleckåsen 1809
På vägen berättade Sven Mattsson (f.d. övlt och bl.a. chef avvecklingsorganisationen vid ATS) om slaget
vid Bleckåsen 1809. Gränsen mellan Norge och Sverige i Jämtland har ändrats ett antal gånger genom
historien. Befolkningen i området, Trönder och Jämtar var broderfolk med många släktband och dagliga
handelsutbyten. De många krigen var orsakade av politiker långt nere i Stockholm och Köpenhamn. När
nu kapten von Krogh fått uppgift att leda fälttåget in i Jämtland gick det ganska smärtfritt. Norrmännen
kunde avancera österut utan strider. Soldaterna passade på att hälsa på släktingar efter vägen och
norrmännen plundrade inte utan betalade för sig efter vägen. General von Döbeln var i strid med
huvuddelen av Jämtlands regemente mot ryssarna i Hörnefors (söder om Umeå) när han fick höra om
norrmännens avancemang in i Jämtland. Han gav sig iväg i ilfart till Jämtland där han snabbt lyckades
skrapade ihop de sista delarna av det jämtländska regementet till en gynnsam stridsställning vid
Bleckåsen. Norrmännen kom och von Döbeln öppnade eld men ingen dödades eller blev skadad.
Norrmännen drog sig tillbaks till den lilla byn Semlan. Att inte en enda soldat, varken svensk eller norsk,
blivit skadad under striden var ett under. Sköt soldaterna så fruktansvärt dåligt? Och varför luktade det
gammal rutten potatis från kanonerna när de svenske sköt? Det verkade som soldaterna inte ville kriga.
Von Döbeln ville förhandla och von Krogh, som litade på generalen, begav sig till Bleckåsen med endast
sin adjutant och två soldater. I köket hos ”Britta på Fäta” skedde förhandlingen
och överenskommelsen om vapenstillestånd skrevs på av de båda härförarna.
Eftersom det fanns kaffe på köksbordet använde de ryggen på en närvarande
soldat som bord. Att soldaterna vägrat skjuta på varandra och hade laddat
kanonerna med gammal sättpotatis var en nesa för både von Döbeln och von
Krogh. Saken tystades ned med motivet att händelsen kunde inbjuda till myteri
även i framtiden. Men bland bönderna i västra Jämtland bevarades kunskapen
hur det verkligen gick till genom berättelsen från generation till generation. En
minnessten uppfördes 1995 i Bleckåsen 100 m från Brittas lilla torp. Stenen
upplyser om att här (med betoning på HÄR) slöts stillestånd mellan norska och
svenska trupper den 25 Juli 1809.
Ovanstående beskrivning kan vara en skröna. Sanningen kanske är att von
Krogh visste om att den dansk/norske prinsen Kristian August utsetts till
Sveriges tronföljare och fått order om att retirera. Stilleståndsavtalet slöts i alla fall utan att någon soldat
kom till skada. Och kriget 1808-1809 i Jämtland kan verkligen betecknas som ett fredligt krig.
Karolinernas dödsmarsch år 1718 - 1719
Besöket vid Wången startade med gruppfoto och en lunch. Efter
lunchen fortsatte Sven Mattsson med den Jämtländska
historiebeskrivningen. På ett engagerande
inlevelsefullt sätt berättade han om Karl XII
krigsverksamhet i stort för att låta oss förstå
händelseloppet och omständigheterna när den
svenska armén under ledning av general Armfeldt
anföll Norge 1718 - 1719 och som slutade med
Karl XII död i Halden nära Oslo samt
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”Karolinernas dödsmarsch” över fjället från Trondheim tillbaks till Sverige, då huvuddelen av hans armé
frös ihjäl. Vi fick en djup inblick i varför det blev som det blev, och upplysta om vilka vedermödor
karolinerna utsattes för och vilka ärr det åstadkom inte minst för det Jämtländska samhället.
Studiebesök - Wången
Därefter hälsade sportchefen Jan Halberg oss välkomna till Wången AB som är en av
hästnäringens riksanläggningar i Sverige (de två övriga finns i Flyinge och i
Strömsholm). Wången är travsportens riksanläggning, centrum för
islandhästutbildningar och nationellt brukshästcentrum. Jan berättade att de har
utbildningar för travtränare, travkuskar, brukshästkuskar, ridlärare, hippologer,
hovslagare och hästskötare. De utbildar talangfulla och elitsatsande aktiva inom
hästsporten på flera nivåer. På området finns också en hotell- och konferensverksamhet i naturskön miljö
med restaurang, vandrarhem, stugor, hotellrum och mötesrum. I rollen som brukshästcentrum är tanken
att stärka brukshästens roll i samhället och öka affärsmöjligheterna för branschens entreprenörer. –”Jag
måste få skryta”, säger Jan.
Historien går tillbaks till början av 1900-talet då militären samt skogs- och jordbruket såg ett behov av en
större och starkare arbetshäst. 1903 startades Wångens hingstuppfödningsanstalt i detta
syfte. Med stambokföring och systematiskt avelsarbete skapades här den nordsvenska
brukshästen. Stambokföringen finns bevarad och arbetet med att bevara den nordsvenska
rasen fortgår än idag.
Militären slutade använda häst i slutet av 50-talet och i skogs- och jordbruket ersattes
hästarna av traktorer. Motoriseringen av samhället innebar en snabb förändring från att
man använde hästar i arbete till modern tid då hästen istället blivit ett viktigt inslag som en
fritidssysselsättning. Wångens hundraåriga historia speglar samhällsutvecklingen i stort.
1996 kom trav- och galoppskolan till Wången och vägen till att bygga ett stort
utbildningscentrum var påbörjad. Galoppdelen ersattes senare istället av utbildningar med fokus på
islandshästsporten.
Idag genomförs gymnasieutbildningar som naturbruksprogrammet med inriktning islandshäst eller trav.
Folkhögskoleutbildning med diverse kurser för tränare och för skötare. Det genomförs
universitetsutbildning inom hippologprogrammet. Yrkeshögskoleutbildningar för hovslagare och kuskar.
En annan del är arbetet inom forskning och utveckling (FoU) där
man studerar allt mellan hästskor, utfodring och töm-hantering
inom travsporten till snedbelastningar hos islandshästar. Och jag
måste skryta om den natursköna plats där allt detta genomförs.
Vi får en visning av anläggningen med stallar, hovslageri, olika träningsanläggning och rastgårdar. Jan
upprepar ett flertal gånger att han kom hit från Danmark av en slump och skulle jobba här i tre månader
men att han blev fast. Han har världens bästa jobb. Att
sedan få vakna på morgonen och se utsikten över Alsensjön
mot Oviksfjällen är ovärderligt. Han är mycket kritisk till
den svenska byråkratin men Wången måste vara den bästa
arbetsplatsen på jorden. Jag vill gärna skryta över denna
anläggning avslutar han.
Jan är en man som utstrålar stor karisma och Torgny tackar
honom efter en strålande visning av den fantastiska
hästanläggningen.
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Bussresa mot nästa studiebesök
Efter att från bussen beskådat utsikten från Övre Alsen går färden tillbaks mot Östersund för ett besök vid
Hallströms verkstäder. Efter vägen passerar vi Glösa hällristningar där ett muséum visar på hur folk levde
för ca 6 000 år sedan då älgen utgjorde navet i människornas liv. Värt ett besök men tyvärr medger inte
tiden att vi stannar.
Vi passerar byar där företagarandan präglat utvecklingen från 1830-talet ända fram till dagens datum. En
förutsättning för industrietableringen redan på 1800-talet var nivåskillnaden mellan
Näldsjön och Alsensjön som gjorde att vattenkraften kunde användas både i Näldens
Ullspinneri och Waplans mekaniska verkstad. Ullspinneriet är känt för sina vadmalsoch ylletyger och fabriken producerade huvuddelen av det tyg som användes till
uniform m/36 och m/58 samt hästfiltar. Fabriken fick läggas ned när TK-krisen slog
till i slutet av 70-talet. Waplans mekaniska konstruerade och tillverkade turbiner till
kraftverk och producerade ca 250 st under perioden för 1:a världskriget, 1914-1917.
Efter att den marknaden var mättad började man producera barktrummor för
pappersmassaindustrin. Som mest jobbade ca 250 personer vid fabriken med
tillverkning, installation och service. Trummorna som blev patenterade och
exporterades till hela världen, från USA i väst till Nya Zeeland i öst. 1965 blev byn Vaplan utsedd som
Sveriges mesta företagarby. Tage Erlander besökte Waplans mekaniska för att dela ut priset och göra
studiebesök på industrin som försåg byn med el, byggde hus till byborna, gav byborna lån och delade ut
barnbidrag till sina anställda.
Även i dag kan driftiga företagare forma verksamheten. Ett exempel är Hallström vars fabrik vi är på väg
till. Hallström bor i Nälden. När ishockeyhallen i Östersund (Z-kupolen) brann ned 1989 fanns inga
pengar att bygga nytt. –”Då sponsrar väl jag kommunen så bygger vi en ny i Nälden” sa Nils-Åke
Hallström. Så byn med ca 800 invånare fick en ishall med restaurang och hotelldel. År 2000 var skolans
gymnastikhall utdömd p.g.a. fukt och mögelskador. Hallstöm menade att man kunde bygga en ny hall för
4,5 Mkr. Det trodde inte kommunen. Då bygger jag den själv sa Nils-Åke och nu har byn en bra
idrottshall. För två år sedan tyckte Nils-Åke att byns båtförening hade en dålig båtbrygga. Idag har vi
kommunens bästa båtbrygga. Båtklubbens kassa på dryga 20 000 kr hade inte räckt till denna investering
strax under 400 000 kr. I år tyckte han att folk som bor i Nälden behöver en mer aktiv fritid, så nu står en
ny Paddel-hall färdig.
Studiebesök vid Hallströms verkstäder
Nils-Åke Hallström möter oss vid bussen och hälsar oss välkomna. Hallströms är ett
familjeföretag som startades av Nils-Åkes farfar 1914. Den huvudsakliga produktionen är
ventilationssystem och fabriken här i Åskorset är ritad och byggd av Nils-Åke själv för en
effektiv produktion av ventilationsrör och rörkrökar. Fabriken i Nälden är numera
inriktad på specialelement till ventilationssystemen, därutöver finns en fabrik i Östersund
med specialtillverkning inom lättmetall och
rostfritt med mycket höga kvalitetskrav för bl.a. sjukvårdssystem
och försvarssystem. De har även en fabrik med tillverkning i
Finland. Omsättningen är ca 340 Mkr/år och ca 150 anställda.
Efter uppdelning i två grupper vandrar vi genom fabriken.
Anläggningen är byggd för att underlätta flödet från råmaterial
in, till färdig produkt ut. Och den som gillar att se automation
med robotar som förser automatsvetsar och andra
processautomater med ämnen får verkligen sitt lystmäte
tillgodosett. Svetsautomaterna ger produkter med mycket god
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och jämn kvalité. Även truckarna som hämtar färdiga produkter samt lämnar halvfabrikat vid
arbetsstationerna är förarlösa. Det är ingen risk att de kör på dig eftersom de stannar vid eventuella
hinder. Huvuddelen av det monotona arbete som tidigare förekom i masstillverkningen är nu ersatt av
maskiner. De som jobbar trivs mycket bra och personalomsättningen är mycket låg. När tekniker
kommer på studiebesök kommer givetvis frågor om driftsäkerhet och underhåll. Nils-Åke berättar att
huvuddelen av maskinparkens underhåll styrs av maskintid- eller antal operationscykler. Maskinerna talar
om när de närmar sig tid för service. Det fungerar mycket bra och antalet oplanerade stopp är så gott som
obefintliga. Många av kamraterna noterar att miljön är bra med ljusa och mycket välstädade lokaler.
Besöket vid Hallströms visar sig ligga rätt i tiden, för 11 dagar efter vårt besök får Nils-Åke resa till
Riddarhuset i Stockholm och motta Näringslivsmedaljen ur HKH Prins Carl Philips hand. (se
https://vimeo.com/712724344) Nils-Åke fick även motta en gåva ur Torgnys hand som tack för ett
intressant industribesök.
Kamratmiddag
Middagen hölls i Scandic Hotell och startade med lite bubbel och mingel till ära av föreningens 25årsjubileum. Föreningens bordsstandarer fanns utplacerade och färgen på servetterna var naturligtvis lila.
På borden låg vishäften och visor sjöngs både till för- och huvudrätt, stämningen var hög. Det hölls ett
antal tal.
Föreningsordföranden gjorde en betraktelse över orden; kamrat, kamratlig och kamratanda. Ordens
betydelse generellt men även hans personliga upplevelser kopplat till vår kamratförening.
Carl Hallenborg hade en hälsning med från chefen FMTS och från kamrater i Halmstad som inte kunde
vara med. Han kom också med ett tillkännagivande: -Jag hade lott nr 70, men kände inte för travrace”.
Harry Johansson strödde lovord över församlade kamrater och pekade på all den kamratskap han upplevt
men även all den kunskap som finns i denna förening. _”Det är så mycket som jag fått tillbaks från er och
andra kamrater under dessa år”. Men vi får väl kontra med att Harry varit en av grundstenarna i
KamraToff och lämnat ett mycket stort bidrag till vår förening.

(Torgny i samspråk med ordf. MilmusZ, Göran Jonsson)

(Harry Johansson och Jan Sandin)

Sammanfattningsvis en mycket trevlig middag. Lite smolk i bägaren var att serveringspersonalen var
unga och oerfarna. Men det gick att dricka konjak till kaffet även om de serverade den i snapsglas.

Tredje dagen med besök vid Teknikland och avslutning i Arcturan.
Teknikland
Kamratföreningens flagga hade, dagen till ära, satts upp vid receptionen. Förmiddagen startade med en
genomgång av Rickard Wahlström, Vd för Teknikland. Han orienterade om ägarförhållanden och om
verksamheten i stort. (Teknikland har tidigare presenterats i både KamraTnytt och TIFF). Därefter
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pratade Göran Johansson, ordförande i MilmusZ, om föreningens verksamhet. Han
uttryckte bl.a. ett stort tack för det ekonomiska bidrag som KamraToff lämnar vilket
är oerhört välkommet och behövligt. Slutligen lämnade Jan Nyström information
om arbetet med att förvalta alla museiföremål m.m. som tidigare tillhört ATS men
numera tillhör föreningen KamraToff och förrådställs genom Teknikland med
ekonomiskt stöd från SFHM/SMHA (Sveriges militärhistoriska arv).
Efter genomgångarna var det fika och möjlighet för deltagarna att besöka
Tekniklands alla utställningslokaler. Muséet öppnar först efter midsommar så
utställningarna var inte färdiga när besöket skedde. Deltagarna var ändå mycket
imponerade av anläggningen.

Rickard Wahlström

Avslutning på Arctura
Deltagarna förflyttade sig till Arctura där lunch var bokad. Uppe på ”termosen” som den kallas i folkmun,
kan man blicka ned över skidskyttecentrum och ut över Östersund med omgivning. Kamraterna fick en
kort ”terrängorientering”.
Föreningsordföranden avslutade kamratträffen genom att tacka deltagarna för visat intresse och tackade
även arbetsgruppen som planerat/genomfört mötet. Nästa kamratmöte är planerat genomföras vid Amf1 i
Berga våren 2023. Hoppas vi ses då!
(Många fler bilder från kamratträffen kan du finna på KamraToff hemsida.)
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KamraToff årsmöte 2023
Kamrater!
Planeringen för årsmötet till våren 2023 är uppstartad.
Tre försök med målet att besöka AMF 1 för ett årsmöte har påbörjats sedan tidigare. Årsmöten 2020 och
2021 var tvungna att ställas in på grund av pandemin och årsmötet med 25-årsjubileum 2022, valde vi att
genomföra i Östersund. Nu är det äntligen dags att komma till skott med ett besök i Stockholms skärgård i
vårskrud.
Tid: Tisdagen 2023-05-09 med start kl 1430 t o m torsdagen 2023-05-11 kl 1400
Plats: Amf 1, Berga garnison, Västerhaninge
I vårnumret av KamraTnytt kommer mer detaljer.
Det finns goda och regelbundna kommunikationer med pendeltåg från Stockholm central till ästerhaninge
ca 30 min och buss från Västerhaninge till Berga ca 10 min.
För närvarande planerar vi enligt det traditionella programmet med årsmöte första dagen, besök i olika
verksamheter dag 2 med kamratmiddag på kvällen och avslutningsvis ”kulturarrangemang” dag 3.
Logementsförläggning och konferenslokal är bokade på Amf 1.
Planeringsteamet består utöver mig av Stig Jarring och Karl Jönsson. Kontakta gärna någon av oss om ni
har idéer eller frågor.
Planera in i Din kalender redan nu.
Välkomna! // Torgny Henryson

Information från MilmusZ / Teknikland
Text: Kaj Sandström

Vid årsmötet 12-13 maj i vår förening ägnades förmiddagen den 13:e åt att besöka Teknikland och vi var
naturligtvis mycket glada att få visa upp besöksmålet Teknikland. Ordförande för MilmusZ , hela
MilmusZ styrelse och VD för Teknikland uppskattade vårt besök och vi kände också att deltagarna i
årsmötet tyckte att det var intressant inslag i mötet.
Säsongen 2022 vid Teknikland är nu avslutad och fjolårets rekord på 11000 besökare har överträffats.
Anläggningen har förutom sommarmånaderna varit öppen vid helger under september månad.
Medlemmar ur vår förening har deltagit i förberedelser såväl i både inne och utemiljö med städning och
iordningställande av utställningsteman. Under öppningssäsongen har ett antal medlemmar varit
engagerade i uppgiften att vara husvärdar, en uppgift som delas mellan föreningarna inom MilmusZ och
även frivilliga utanför organisationen.
Ett populärt inslag har varit uppstart av MTLB varje onsdag och det samlade många nyfikna när
brummandet hördes lång väg. Jan Nyström har varit en av två som har skött detta. Nu återstår att städa
upp och återställa vissa utställningar och delar av utemiljön samt att VD kallar till en utvärderingsdag där
vi kan summera erfarenheter och förslag till förändringar/förbättringar inför nästa säsong. Arbetet med
föremålsprojektet startar också igång med identifiering, registrering och förvaring av materiel och
dokumentation.
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SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) kallar till ett regionalt möte inom region
Nedre Norrland 12-13 oktober där vi deltar som en av föreningarna inom MilmusZ .
På längre sikt planeras för Försvarsmaktens dag 23sept 2023 där Chefen för I 21, Jonas Karlsson, leder
arbetet. Starten av dagen sker på stora torget och förutsättningarna för att en Rote Jas visar upp sig och att
också en pjäs ur artillerisystemet Archer grupperar på Teknikland undersöks. Kamratföreningarna inom
MilmusZ deltar i verksamheten med fanor och verksamhet som planeras längre fram.
.
Gå gärna in på hemsidorna för mer information.
www.milmusz.se

www.teknikland.se

www.flygolotta.se

Hälsning från Höga Kusten
Text och bild: Jan Sandin och Anders Olsson

Gustaf Ankarcrona, KamraToff första ordförande och en av initiavtagarna till dess bildande hade
tyvärr inte möjlighet att delta vid föreningens årsmöte 2022. Det var ju extra tråkigt när det var
25-årsjubileum och dessutom i Östersund där Gustaf bott och verkat i många år.
Det var många som saknade Gustaf och frågade efter honom och då råkade det vara så att Anders och
Birgit Olsson och Jan och Margareta Sandin under många år har firat Midsommar tillsammans och i år
blev det i Olssons stuga vid havet mellan Sundsvall och Härnösand. Det är inte så långt från Gustaf och
Margareta Ankarcronas sommarparadis som ligger vid
Norafjärden i Ångermanälvens mäktiga floddelta. Det var
med andra ord läge för ett besök och en pratstund en fin
sommardag mitt i ett av våra finaste Världsarv -Höga
Kusten. Här är det inte långt till Hemsö fästning, Höga
Kusten-bron, Skuleberget och många andra sevärdheter. Ett
besök på Höga Kusten, numera också hyllad och besjungen
av Tomas Ledin, kan verkligen rekommenderas!
Det blev naturligtvis mycket prat och minnen kring
KamraToff 25-årshistoria och det gamla yrkeslivet som vi
alla har lämnat men även om Försvarsmaktens framtid som
verkligen är i fokus idag. Gustaf har en lång och
Här är Gustaf omgiven av Anders och Jan
framgångsrika karriär i Försvaret så det finns mycket att ösa
vid kaffebordet i Nora. I bakgrunden
ur. Det märks dock att åren i Östersund och tiden som
skymtar vi Norafjärden i den intensiva
Teknisk inspektör ligger honom särskilt varmt om hjärtat.
grönskan och blomsterprakten.
Det var ju också den perioden som ledde fram till bildandet
Gustaf, pigg och rask 85- åring, har en hel
av kamratföreningen och där hade vi naturligtvis extra
del att jobba med på den stora tomten, hus,
mycket att prat om. Vi berättade om det trevliga årsmötet
fiske mm.
2022 och det intressanta programmet i Östersund med
Gustaf och Margareta bor i Stockholm men
omgivningar. Det blev också minnen från tidigare
fastigheten har varit familjens replipunkt
kamratträffar t.ex. när Gustaf överraskade oss på vårt möte i
för fritid sedan 50-talet.
Boden på självaste nationaldagen, med en fin
flaggceremoni. Ja vi hann med en hel del från Gustafs långa och förtjänstfulla ordförandetid (1997-2009)
och ja, vi har onekligen många fina minnen och mycket att tacka Gustaf för. Nu tackade vi Gustaf och
Margareta för en trevlig ”kafferast” och önskar fortsatt många fina somrar på Höga Kusten!
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Information från vår medlemsregistrator
I dagsläget har föreningen 374 st medlemmar. Av dessa är 74 st ständiga medlemmar, 7 st Hedersmedlemmar samt 6 st Åldersmedlemmar. Dessutom finns 16 st friår (Specoff första 2 åren efter
utnämning). Samtliga dessa 96 medlemmar är av olika anledningar avgiftsbefriad.
Betalande medlemmar blir därav 271 st. För att hålla vår verksamhet vid liv med bl.a. tryckning och
portokostnad för KamraTnytt, samt bank och IT-avgifter behöver vi intäkter. Dessa tas in genom den
årliga avgiften på 125:- vilken är oförändrad sedan 2008. Försvarsmaktens bidrag till olika
intresseföreningar har kraftfullt försämrats över tiden.
Det är därav glädjande att en del avgiftsbefriade medlemmar ger ett frivilligt bidrag till föreningen.
Snart når vi 2023 och ny årsavgift förväntas. Dock är många väldigt sena med betalning varför det
föreligger svårigheter med att göra budgetkalkyl.
Nedanstående 55 medlemmar har ännu inte erlagt avgift för 2022.
Medlnr

Betalår

Betaldatum

Medlnr

Betalår

Betaldatum

34
35
36
51
110
125
132
165
184
204
215
238
245
268
275
291
296
300
351
363
367
461
462
612
617
625
633
652

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2020-12-29
2020-04-14
2020-11-03
2020-10-22
2020-12-17
2021-01-26
2020-10-22
2021-07-05
2021-10-14
2020-01-28
2020-10-05
2021-07-05
2021-07-06
2021-07-30
2021-08-10
2021-07-08
2021-07-28
2020-10-22
2020-11-06
2021-12-20
2020-10-29
2021-12-14
2021-04-06
2020-12-17
2021-07-05
2021-07-05
2021-03-05
2021-07-27

704
710
712
720
729
730
747
762
764
776
778
806
821
828
831
845
851
861
918
934
959
1067
1073
1085
1109
1124
1125

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2020-12-17
2020-10-22
2021-12-03
2021-07-05
2020-11-30
2021-04-07
2021-12-27
2021-03-29
2021-07-12
2021-10-14
2020-11-24
2021-07-06
2020-03-16
2020-10-27
2020-03-24
2022-01-19
2022-03-14
2021-01-04
2020-10-22
2021-07-05
2020-12-28
2020-10-02
2020-10-26
2020-03-30
2020-11-10
2020-11-03
2021-10-18
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En grundregel som föreningen tillämpat under lång tid, är att medlem som ej erlägger avgift kvarstår i 2
år, varefter uteslutning sker. De som inte erlagt avgift för 2021 kommer att uteslutas vid styrelsemötet i
februari 2023.
Nedanstående 11 medlemmar riskerar därmed uteslutning .
Medlnr

Betalår

Betaldatum

Medlnr

Betalår

Betaldatum

142
301
428
455
577
609

2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020-01-16
2020-03-31
2020-01-13
2020-03-23
2020-06-16
2019-10-28

663
782
910
980
1058

2020
2020
2020
2020
2020

2020-06-05
2020-01-21
2020-02-13
2020-06-04
2020-06-08

Är du en av ovanstående 66 medlemmar? Har du inte vetskap om ditt medlemsnummer?
Skicka ett mail till medlemsreg@kamratoff.se eller SMS till 070-742 18 64 så reder vi ut det.

Jubilarer 2023:
Medlem
Ante Eriksson
Bo Sandberg
Bo Persson
Lars-Göran Jönsson
Kurt Hellberg
Stig Holgerstrand
Göte Bodén
Bertil Åström
Martin Lundgren
Svante Kempe
Kurt Svensson
Harry Johansson
Tomas Knutsson
Leif Jansson
Kjell-Erik Niklasson
Gunnar Ekman
Christer Carlsson
Olov Hallberg
Arne Halvarsson
Torbjörn Berglund
Nils-Göran Johansson
Göran Svensson
Kjell-Ove Lundberg
Evert Persson
Roland Hansson
Bertil Liljekvist
Bengt Josefsson
Leif Hadefjell
Kurt Hauptmann

Postort
Ålder
Vreta Kloster
80
Södertälje
80
Stockholm
60
Brunflo
75
Partille
90
Linköping
90
Avesta
97
Vännäs
70
Östersund
98
Vällingby
75
Stockholm
70
Varberg
90
Örebro
75
Flen
60
Kristinehamn
98
Karlstad
70
Östersund
80
Visby
80
Sollefteå
75
Strömstad
80
Färgelanda
80
Vinslöv
75
Mariefred
80
Sjöbo
91
Visby
70
Hässleholm
95
Kiruna
80
Nälden
75
Luleå
80

Datum
0104
0107
0119
0121
0203
0204
0215
0220
0222
0224
0302
0406
0409
0420
0423
0426
0511
0511
0512
0521
0521
0531
0612
0618
0620
0620
0709
0715
0718

Medlem
Carl Hallenborg
Kjell Johansson
Kenny Heingard
Sören Lindby
Curt Lindgren
Maths Johansson
Jens-Åke Nilsson
Åke Mårdh
Wolfgang Beutner
Inge Johnsson
Stig-Olof Krohné
Jan-Christer Forss
Per Erik Nilsson
Lars Pettersson
Gösta Svensson
Jan Ågren
Kenneth Sjöström
Torsten Johansson
Magnus Skoglund
Krister Koch
Göte Hellström
Sten Eliasson
Åke Ljungberg
Thomas Lundin
Göte Andersson
Sven Mattsson
Göran Stenberg
Per Ivar Trostemo

Postort
Halmstad
Järbo
Hässleholm
Mariestad
Norrtälje
Kungsängen
Karlstad
Tibro
Östersund
Näsum
Gullbrandstorp
Fjugesta
Hanaskog
Östersund
Gråbo
Östersund
Nälden
Strängnäs
Karlstad
Lilla Edet
Täby
Alingsås
Södertälje
Östersund
Boden
Alsen
Örebro
Strängnäs

Ålder
60
80
85
60
80
80
80
80
80
70
60
80
75
60
85
80
75
75
70
85
85
85
80
80
92
70
85
60

Datum
0814
0816
0825
0825
0825
0825
0910
0911
0912
0912
0914
0916
0917
0925
0929
1012
1013
1014
1021
1030
1112
1120
1201
1206
1218
1223
1224
1226
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Medlemmar som avlidit
Bengt Andreason
Lars-Olov Larsson

Bålsta
Rosvik

81 år
80 år

Medlemsinformation fortsättning
Då föreningen tagit beslut om att information företrädesvis delges via mail är det viktigt att dina uppgifter
i medlemsregistret är korrekta (adress, mail och mobil). Programmet (Multimailer) som vi använder för
utskick av massmail skall normalt ge indikation huruvida du öppnat och läst, men beroende på vilken
plattform du har ditt mailsystem på fungerar inte detta helt tillfredställande. Vi kan därför inte verifiera
om du tagit del av utskicket.
Det förekommer att en del får sin post från KamraToff i mappen SKRÄPPOST. Har du din mailadress via
företag kan det vara så att vi inte är godkända som avsändare. Det är säkrare om du har en ”privat” adress.
Ta för vana att kontrollera mappen SKRÄPPOST.
Säkerställ att vi har dina aktuella uppgifter genom att sända dessa till medlemsreg@kamratoff.se.
Det förekommer tyvärr även att vi vid utskick får returer från kamrater som avlidit. Får du vetskap om
någon kamrat som inte längre är i livet, meddela oss detta.
Glöm inte avsändare, ange helst ditt medlemsnummer, när du betalar din medlemsavgift.

